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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΚΕΡΑΙΩΝ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΙΘΜ. 11926/261 (ΦΕΚ 

453/Β/22.03.2011)»  
 

Ι.- Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Το πρόβλημα της αδειοδότησης των κεραιών είναι γνωστό τόσο στην Επιτροπή σας 

όσο και στα αρμόδια Υπουργεία και αν και έχουν γίνει τα πρώτα βήματα για την 

επίλυσή του, παραμένει έντονο και πρέπει να επιλυθεί σύντομα. Η ειδική διαδικασία 

αδειοδότησης των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών την οποία έρχεται να 

συμπληρώσει ο Κανονισμός της ΕΕΤΤ είναι στη σωστή κατεύθυνση επίλυσης μέρους 

του προβλήματος αδειοδότησης κεραιοστημάτων. Ο ΟΤΕ έχει μεγάλο αριθμό 

κεραιοσυστημάτων που δυνητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της 

ΚΥΑ, αλλά τόσο από στην ΚΥΑ όσο και στον Κανονισμό της ΕΕΤΤ δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για τις υφιστάμενες κεραίες.   

 

Τώρα είναι η ευκαιρία να γίνει η απαραίτητη πρόβλεψη ώστε οι υφιστάμενες κεραίες 

που θα μπορούσαν να είχαν τυποποιηθεί και να αδειοδοτηθούν αν ίσχυε η διαδικασία 

των ΤΚΚ, να ενταχθούν σε αυτή. Μια τέτοια πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι το να 

δοθεί χρονικό περιθώριο 18 μηνών ώστε οι λειτουργούντες κεραίες να αδειοδοτηθούν 

με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζει η ΚΥΑ των ΤΚΚ και συμπληρώνει ο 

Κανονισμός της ΕΕΤΤ.  

 

Επιπρόσθετα, αν και η διαδικασία για τις ΤΚΚ έγινε για να απλοποιηθεί και να 

επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη. Αν δεν 

ενταχθούν οι υφιστάμενες κεραίες, η ειδική διαδικασία αδειοδότησης των ΤΚΚ θα 

έχει περιορισμένη μελλοντική εφαρμογή γιατί τα διοικητικά κόστη είναι αυξημένα 

που δεν δικαιολογούν την εφαρμογή της αν δεν υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

για μεγάλο πλήθος κεραιών υπό συγκεκριμένη τυποποίηση. Στην περίπτωση αυτή η 
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προτεινόμενη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική πολυπλοκότητα θα 

έχει μειωμένη χρησιμότητα. Επιπλέον η μη ένταξη των υφιστάμενων κεραιών στην 

ειδική διαδικασία αδειοδότησης των Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών και κατ’ 

επέκταση στον Κανονισμό, αποτελεί μια ρύθμιση που διευκολύνει την ανάπτυξη 

νέων δικτύων. Αντίθετα, εάν δεν γίνει η παραπάνω πρόβλεψη τα υφιστάμενα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, για τα οποία αναμενόταν η εν λόγω ΚΥΑ να επιλύσει 

μεγάλο μέρος από το πρόβλημα της αδειοδότησης τους, παραμένουν σε μειονεκτική 

θέση.  

 

ΙΙ.- Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις επί των άρθρων της Κ.Υ.Α είναι οι 

εξής:  
 

• Άρθρο 3 
 

Παράγραφος 5 

Στο τέλος αυτής της παραγράφου προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη 

φράση: 

«Η αίτηση απορρίπτεται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούμενο 

συνοδευόμενος από έγγραφη επεξήγηση των λόγων απόρριψης, όταν 

κατά …» 
 

Παράγραφος 7 

Η παράγραφος αυτή προτείνουμε να συμπληρωθεί στο τέλος ως εξής:  

«Σε περίπτωση μη λήψης της γνώμης των εμπλεκομένων φορέων εντός ενός  

(1) μηνός από την διαβίβαση της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,  

τεκμαίρεται η θετική γνωμοδότηση και η ΕΕΤΤ εκδίδει εντός πέντε (5) 

ημερών την Άδεια Τύπου χωρίς πρόσθετους όρους και περιορισμούς.» 

 

• Άρθρο 4 
 

Παράγραφος 2 

Η παράγραφος αυτή προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:  

«Η βεβαίωση για την ορθή υποβολής της δήλωσης εγκατάστασης ΤΚΚ που 

εκδίδει η ΕΕΤΤ, το αργότερο εντός τριμήνου από την κατάθεση της Δήλωσης, 
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σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθ. 11926/261 δημοσιεύεται 

στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ » 
 

 

• Άρθρο 5 
Παράγραφος 1 

Η παράγραφος αυτή προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 

«Ο κάθε κάτοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τον τεχνικό φάκελο της 

κατασκευής σε κάθε Αρμόδια για έλεγχο Αρχή το αργότερο εντός 5 

εργάσιμων ημερών από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίησή του .»  
 

• Άρθρο 6 
Παράγραφος 1 

Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας τύπου για τους λόγους που αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο άρθρο το πλήθος των κεριών που μπορούν να ενταχθούν σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο μπορεί να είναι μεγάλο. Επιπρόσθετα σε αυτή των 

περίπτωση και δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται 

δεν μπορούν να διακοπούν, πρέπει να προβλεφθεί ο χρόνος που δίνεται για να 

παύσει άμεσα η λειτουργία του συνόλου των κεραιών του συγκεκριμένου 

τύπου να είναι επαρκής ώστε οι κεραίες να αδειοδοτηθούν είτε μεμονωμένα 

είτε μέσω τροποποιημένης άδειας τύπου, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα όλες 

τις απαιτούμενες τεχνικές τροποποιήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

προτείνουμε ο χρόνος που δίνεται για να παύσει άμεσα η λειτουργία του 

συνόλου των κεραιών του συγκεκριμένου τύπου να αυξηθεί στους έξι (6) 

μήνες.  

 
• Άρθρο 7 

Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας εγκατάστασης για τους λόγους που 

αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, προτείνουμε το κείμενο να 

διαμορφωθεί ως εξής «…αποξήλωση εντός εβδομάδας από την κοινοποίηση 

στον πάροχο της απόφασης της ΕΕΤΤ.»                                           

 
 

• Άρθρο 8 
Παράγραφος 1 
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Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αριθ. 11926/261, η ΕΕΤΤ 

παραλαμβάνει τη δήλωση Εγκατάστασης ΤΚΚ αλλά τη βεβαίωση ορθής 

υποβολής της Δήλωση την εκδίδει το αργότερο εντός τριμήνου από την 

παραλαβή, ανάλογα με τον χρόνο απόκρισης των συναρμοδίων υπηρεσιών. 

Μόνο τότε η ΕΕΤΤ δίνει μοναδικό αριθμό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Κεραιών και ο πάροχος μπορεί να εγκαταστήσει την κεραία. 

 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 417/1, το ετήσιο τέλος 

των 200€ καταβάλλεται για τις κατασκευές κεραιών που είναι 

καταγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών άρα για αυτές που η ΕΕΤΤ 

έχει εκδώσει βεβαίωση ορθής υποβολής της Δήλωση.  

 

Η παράγραφος αυτή προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής: 

«Για κάθε κατασκευή κεραίας για την οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση ορθής 

υποβολής Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ καταβάλλεται …».  


